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Sammanfattning 
 
Vård och vanvårdnads-skandaler är någonting som uppmärksammats allt mer under de 
senaste åren och någonting som nästan alltid möts av reaktionerna; varför var det ingen 
som slog larm? Om de fanns ett system som skyddade de som slog larm så skulle väl mer 
uppmärksammas? 
Den person som slår larm om något missförhållande på arbetsplatsen eller inom verksam-
heten om saker av allmänt intresse kallas visselblåsare. I gällande rätt idag finns inget 
komplett skydd för visselblåsare. 
 Inom den offentliga sektorn finns det centrala skyddet framför allt i den grundlags-
stadgade yttrandefriheten och meddelarfriheten. Inom den privata sektorn finns istället 
skyddet i de arbetsrättsliga reglerna om skydd mot ogrundat skiljande från anställning 7 § 
och även 18 § LAS. Arbetsdomstolens praxis har också fastställt skydd mot ingripande åt-
gärder under pågående anställning. Där utöver ger artikel 10 i Europakonventionen ett visst 
skydd även för privatanställda.  
 Regeringen föreslår nu en ny lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare 
som slår larm om allvarliga missförhållanden (prop. 2015/16:128. Arbetstagare, oavsett 
arbetsform, som utsätts för repressalie av arbetsgivaren i strid med den föreslagna lagen, 
ska ha rätt till skadestånd. Skyddet skall gälla vid larmslagning både internt och externt 
såväl inom offentlig som privat sektor, men med en hake, att det gäller enbart om arbetsta-
garen tidigare slagit larm internt utan att arbetsgivaren agerat. Lagändringarna föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2017.1 

Syftet med uppsatsen är att den skall visa i vilken omfattning skyddet för anställda som 
påtalar missförhållanden, de så kallade visselblåsarna kommer att förändras genom stiftan-
det av den nya lagen.  

Uppsatsens slutsats har försökt svara på följande frågeställningar: Hur kommer lagen att 
tillämpas i praktiken och kommer anställda att med skydd av lagen våga påtala brister? Hur 
kommer de som gör anmälningar att skyddas och kommer skyddet för anmälarens person-
uppgifter att vara godtagbart? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
1	https://whistleb.com/svensk-lag-om-starkt-skydd-for-visselblasare-vantas-trada-i-
kraft-i-januari-2017/			
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Förkortningar   
 
AvtL - Avtalslagen 
Dir – Avdelningen för internationella förbindelser 
DiskrL – Diskrimineringslagen 
FHL – Lagen om företagshemligheter  
LAS – Lagen om anställningsskydd 
Prop – Propositioner  
PUL – Personuppgiftslagen 
SOU – Statens offentliga utredningar 
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund  
Yttrandefriheten, allas vår rätt att uttrycka oss och våra åsikter är det som ligger till grund 
för visselblåsare.2 
 
Året var 1971 och den amerikanska försvarsanalytikern Daniel Ellsberg överlämnade de så 
kallade Pentagondokumenten som innehöll mycket känslig information om USA:s militära 
aktiviteter i Vietnam till media. En läcka som var starten på den senare kända Watergate-
affären.3 (Watergateaffären är inget jag har valt att beröra mer i den här uppsatsen). Ell-
berg blev i och med sitt överlämnade av dokumenten en av de första kända så kallade vis-
selblåsarna.  
 
En av de första att använda sig av begreppet whistleblower och whistleblowing var den 
amerikanske advokaten Ralph Nader som var verksam under tidigt 1970-tal.  
Så kallade insiders som läckte politisk information var en väl diskuterad samhällsdebatt 
under den här tiden och speciellt debatterat var arbetstagares eventuella skyldigheter att 
larma och framföra missförhållanden inom verksamheten de jobbade på.4  
 
Regleringen kring skydd för yttrandefrihet och skydd vid anställning är relativt många och 
för Sveriges del finns det också något som kallas meddelarfrihet, vars syfte är att främja att 
offentliggöranden av uppgifter kan göras utan att meddelaren drabbas av repressalier från 
det allmänna. Den typen av svenska regler är bland andra det som har fungerat som vissel-
blåsarens skyddsnät. Andra länders jurisdiktioner har specifika skyddsregleringar för vis-
selblåsare. USA var det första landet att stifta särskild lag om företeelsen, Whistleblower 
Protection Act år 1989. Andra länder som sedan följt exemplet är bland annat: Nya Zee-
land år 2000, Japan år 2004, Kanada år 2005, Norge år 2007, Australien år 2013 och Stor-
britannien redan år 1998, för att bara nämna några. Andra internationella institutioner har 
inrättat regelverk och rekommendationer kring visselblåsning vilka dock är mer eller 
mindre bindande. Troligtvis kommer det ske en utveckling mot att allt fler länder kommer 
anta särskilda skyddslagar för visselblåsare under de närmsta åren.5 
 
I en arbetsrelaterad relation är visselblåsning när någon larmar om en skada eller fara för 
allmänintresset. Resultaten av en visselblåsning kan vara många och många gånger hyllas 
den då så kallade ”visselblåsaren” som en hjälte eller så kan denne istället anklagas för för-
räderi.6  
Några visselblåsare som i Sverige tidigt uppmärksammades och vars händelser värda att 
nämnas är först kartografen på Sjöfartsverket, Anders Ahlmark som när den ryska tankern 

																																																								
2 Fransson s. 13. 
3 SOU 2014:31, s. 53-54. 
4 SOU 2014:31, s. 54. 
5 SOU 2014:31, s. 55-56.  
6 Fransson s. 14.	
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Tsesis gick på grund 1977 lade Sjöfartsverket skulden på lotsen och fartygets kapten. Ahl-
mark hävdade att hans arbetsgivare missat att föra in grundet på sjökortet och Ahlmark 
omplacerades mot sin vilja till fyren Ölands södra udde. Ahlmark köptes ut från sin an-
ställning 1989 och HD slog långt senare fast att felet orsakats av felet i sjökortet. År 1997 
anmälde undersköterskan Sarah Wägnert sin arbetsgivare Polhemsgården för vanvård av 
äldre. Hon var den enda i personalen som vågade tala med media och hennes fall ledde 
fram till lagändring i socialtjänsten – Lex Sarah.  
Hos vapentillverkaren Bofors var Ingenjören Ingvar Bratt anställd och upptäckte att företa-
get exporterade vapen till krigförande länder till vilka det rådde exportförbud. När Bratt 
berättade om detta i media blev han uppsagd och debatten om det rimliga i uppsägningsbe-
slutet ledde senare till en ny lag om företagshemligheter. Lagen ger anställda en rätt att 
blotta allvarliga brott som begås inom en verksamhet. Lagen har dock på grund av sin kon-
struktion kallats för ”munkavlelagen”.7 
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte konkretiseras genom följande frågeställningar, där huvudfrågeställningen 
lyder:  
 

- Vilken omfattning skyddet för anställda som påtalar missförhållande kommer att 
förändras genom den nya lagen? (Lagen om stärkt skydd för arbetstagare som slår 
larm om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen.) 

 
Med underfrågeställningarna: 
  

- Hur kommer lagen att tillämpas i praktiken, kommer anställda att med skydd av la-
gen våga påtala brister?  
 

1.3 Avgränsning  
För att begränsa uppsatsen omfattning har jag valt att behandla arbetsgivare och arbetsta-
gare i tämligen lika stor omfattning. Jag kommer också att fokusera främst på arbetstagare 
och inte uppdragstagare eller någon annan persongrupp. Jag kommer inte heller kunna gå 
in speciellt grundligt i något befintligt lagrum mer än att nämna att de finns och varför jag 
valt att nämna dem.     
 
1.4 Metod och material  
Jag har valt att använda mig av den rättsdogmatiska metoden för att försöka besvara frå-
gorna som ställts för uppsatsen. Rättdogmatisk metod betyder att tolka gällande rätt genom 
analys av rättskällor så som Lag, förarbeten, praxis och rättsdoktrin. Jag har även hämtat 
fakta från internetbaserad källa.  
 
 

																																																								
7	http://www.tco.se/globalassets/ratten-att-sla-larm_w.pdf  s. 9.		 	
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 2. Definitioner och begrepp 
 
2.1 Visselblåsning, vad är det? 
Begreppet visselblåsare, eller mer internationellt känt ”whistleblowing” började användas 
under slutet av 1960-talet och början på 1970-talet i USA. Visselblåsning användes för att 
beskriva olika situationer där personer slog larm om missförhållanden och oegentligheter i 
verksamheten eller på arbetsplatsen. Visselblåsning i sig är ett fenomen som innan det fick 
ett ordentligt namn funnits långt innan 1900-talet men genom att namnge processen upp-
märksammades den och begreppet fick en plats i den amerikanska samhällsdebatten. 
Rättsprincipen employment at will är ett från dåtida mitten på 1900-talet tydligt exempel på 
hur den amerikanska arbetsmarknaden såg ut. Ett anställningsförhållande kunde från båda 
parters håll avslutats utan någon som helst anledning eller förklaring. Utvecklingen och 
betydelsen av whistleblowing har därför spelat en mycket stor roll för amerikanska sam-
hällets särart och utveckling. Framförallt för de anställda, som i svenska ögon sett, påtag-
liga beroendeställningar i förhållande till sina arbetsgivare för ekonomisk och social väl-
färd.8.   
 
Någon helt accepterad definition av begreppet visselblåsning finns inte, men Europarådet 
har i en rekommendation avseende skyddet för visselblåsare definierat visselblåsning i fyra 
punkter enligt följande: 
a)“Whistleblower” means any person who reports or discloses information on a threat or 
harm to the public interest in the context of their workbased relationship, whether it be in 
the public or private sector; 
b)“public interest report or disclosure” means the reporting or disclosing of information on acts 
and omissions that represent a threat or harm to the public interest; 
c)“report” means reporting, either internally within an organisation or enterprise, or to 
an outside authority; 
d)“disclosure” means making information public.”9 
 
Det engelska begreppet whistleblowing har sedan i sig också en varierande definition men 
med förenade nämnare. Organisationen Transparency International definierar begreppet: 
”The disclosure of information about perceived wrong-doing in an organisation or the risk 
thereof, to individuals or entities believed to be able to effect action”.10  
 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) definierar whistle-
blowing som “A means to promote accountability by encouraging the disclosure of in-
formation about misconduct and possibly corruption while protecting the whistleblower 

																																																								
8 (Larsson, P, Whistleblowing, Transparency International Sverige, Rapport no.1 2012). 
9 Recommendation CM/Rec(2014)7 of the Committee of Ministers to member States on the protec-
tion of whistleblowers, s. 6-7. 
10 Transparency International Recommended: Draft Principles for Wistleblowing Legislation 2009.  



	 8	

against retaliation.” 11 
 
2.2 Intern och Extern visselblåsning  
Visselblåsning kan ske genom att antingen slå larm internt, till exempelvis en chef genom 
mejl eller också externt genom att kontakta exempelvis media. 
Intern och extern kritikrätt är det som i stora drag kan på svenska förklara hela begreppet 
visselblåsning. Med intern kritikrätt syftas på att en anställd aktivt vänder sig till någon på 
företaget eller inom verksamheten för att berätta om något problem eller missförhållande. 
Det kan till exempel vara till organisationens ledning eller till sin närmsta chef. 
 
Med extern kritikrätt menas att en anställd kontaktar eller vänder sig till en verksamhet ut-
anför verksamhet. Den anställde vänder sig då exempelvis till media, en myndighet eller 
ett företag som är ansluten som mottagare.12 De flesta rättsordningarna ser ut på det sättet 
att arbetstagaren måste slå larm intern först om de upplevda missförhållandena innan han 
eller hon ges möjlighet att larma även externt till exempelvis medier eller myndigheter.13 
 
Susanne Fransson skriver i sin bok om yttrandefrihet och whistleblowing (2013) ”Rättsligt 
sett står det klart att privatanställda jämfört med offentliganställda, utifrån gällande lag-
stiftning och praxis, inte direkt omfattas av grundlagsskyddad yttrandefrihet gentemot sin 
arbetsgivare. Privatanställda har inte heller någon meddelarfrihet och skydd mot repres-
salier i förhållande till sin arbetsgivare när det gäller kontakt med medier(se AD 
1988:67).”14  
 
För att det skall kunna ske någon förändring för privatanställda har Arbetsdomstolen påta-
lat att ny lagstiftning krävs (AD 1994:79). Sverige är en konventionsstat vilket innebär att 
det är en skyldighet som land att ge skydd för meddelarfriheten också i privaträttsliga för-
hållanden. Ett exempel på det är Bobo Fuentes mot Spanien.  
 
Bobo Fuentes (dom 29.2.2000) var arbetstagare vid spansk television då en konflikt mellan 
honom och hans arbetsgivare uppkom vilket gjorde att arbetsgivaren vidtog disciplinära 
åtgärder mot Fuentes. Av den anledningen gjorde Bobo Fuentes officiella pejorativa utsa-
gor om vissa centrala personer inom televisionen. Hans uttalanden som handlade om hur 
uselt han tyckte ledningen skötte sig ledde till att Fuentes blev avskedad. Beslutet överkla-
gades hela vägen upp till författningsdomstolen, som då avslog överklagandet med moti-
veringen att han inte hade nöjt sig med att redogöra för faktiska förhållanden inom televis-
ionen och att framföra kritik, utan att han också hade fällt kränkande och onödiga värde-
omdömen till stöd för sina förebråelser. Enligt Författningsdomstolens mening omfattades 
uttalanden av den här typen inte av yttrandefriheten. Fuentes klagade då vid Europadom-
stolen att brott mot yttrandefriheten enligt 10 artikeln i konventionen hade skett. Europa-

																																																								
11 Se OECD, ”Key terminology”. 
12 Fransson s. 61.  
13  Larsson, a.a. s. 13. Jfr exempelvis Europakonventionen; Guja v. Moldova, Heinisch v. Germany.   
14 Fransson (2014), s. 82. 
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domstolen fann att det var av betydelse att Fuentes gjort sina utsagor inom ramen för en 
konflikt mellan honom och arbetsgivaren och att de behandlat frågor om hur televisionen 
handhades, vilket var frågor av allmänt intresse. Fuentes utsagor hade i stor grad framkal-
lats av journalisternas frågor och de hade inte föranlett de personer som han åsyftat att 
vidta rättsliga åtgärder. Den sanktion som utdömts var avskedande av Fuentes, som dessu-
tom anses som en mycket allvarlig sanktion och absolut inte en nödvändig. Vid en fattad 
bedömning framstod det att de åtgärder som vidtagits inte var proportionerliga, och Euro-
padomstolen konkluderade, med 5 röster mot 2, att artikel 10 i konventionen hade över-
trätts.15 
 
2.3 Bakgrunden och motiven till lagändringen 
I gällande svensk rätt finns idag inget heltäckande skydd för visselblåsare. Yttrandefrihet 
och meddelarfriheten skyddar i huvudsak den offentliga sektorn och i den privata sektorn 
kan skydd hittas i 7§ och 18§ LAS. Men utöver det kan också artikel 10 i Europakonvent-
ionen tillämpas, som ger ett visst skydd för anställda inom privat sektor, men främst tydligt 
för de anställda inom offentlig sektor.  
 
Ett visst skydd finns alltså redan idag genom lag och viss rättspraxis men den 1 januari 
2017, kommer Sverige att införa en lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare 
som slår larm om allvarliga missförhållanden, så kallade visselblåsare.  
Lagen ger en rätt till skadestånd till arbetstagaren om denne ska ha drabbats av repressalier 
som grundats på att arbetstagaren slått larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgiva-
rens verksamhet.16   
 
Den 15 februari 2013 tog regeringen beslutet att det skulle tillsättas en utredare för att 
granska vilket skydd som arbetstagare har som slår larm om oegentligheter, brott eller 
andra missförhållanden på arbetsplatsen så som korruption, vanvård eller maktmissbruk. 
Utredningens resultat blev senare betänkandet SOU 2014:31 Visselblåsare – Stärkt skydd 
för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, där utredningen föreslår att 
lagen skall vara en semidispositiv arbetsrättslig lagstiftning. Utav flera olika utredningsar-
beten som gjorts kring ämnet är det statens offentliga utredning (SOU) 2014:31 som har 
haft främst betydelse för lagens genomslag idag.  
Att lagen skall vara semidispositiv innebär att den skall kunna avtalas bort genom kollek-
tivavtal. Men Europakonventionens bestämmelser kan utgöra en begränsning i den semi-
dispositivitet då det enligt 2kap. 19§ Regeringsformen inte är möjligt att avtala bort rättig-
heter i Europakonventionen. Europadomstolen har etablerat genom praxis ett förhållande-
vis starkt skydd för visselblåsare.  
 
I maj 2014 presenterades som nämnt slutbetänkandet Visselblåsare: stärkt skydd för ar-
betstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.17 Betänkandet presenterades 

																																																								
15 http://svjt.se/svjt/2000/359 (Dom 29.2.2000) Punkt 22. 
16 SOU 2014:31, s. 23.  
17 SOU 2014:31, s. 3. 
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som ett tredelat lagstiftningsförslag. Första delen är att den nya arbetsrättsliga lagen skall 
fungera som ett skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden inom 
verksamheten. I arbetsmiljölagen (AML) införs en bestämmelse om inrättande av rutiner 
för interna larm som del två och slutligen som tredje del föreslås en ny bestämmelse i of-
fentlighet och sekretesslagen.18 
 
En av anledningarna till lagändringen är problematiken med Mutbrott och bestickning. 
Europarådet menar att med hjälp av visselblåsning som ett verktyg, kan det användas för 
att öka ansvarsskyldigheten och stärka kampen mot korruption och misshushållning både i 
den privata och i den offentliga sektorn.19 Mutbrottsutredningen framhöll i betänkandet 
Mutbrott (SOU 2010:38) att det kan vara önskvärt att ytterligare förstärka skyddet för vis-
selblåsare i Sverige.20  
 
Korruption och eller mutbrott har stor utbredning vanligtvis där sannolikheten att något av 
det skall kunna upptäckas är låg. Att ha ett väl verkande och fungerande visselblåsnings-
skydd skall fungera som uppmuntran till arbetstagare att blåsa i visslan, som i sin tur skall 
öka chansen markant för att avslöjanden om missförhållanden skall göras. Enligt Group of 
States against corruption (GRECO) upptäcks dessutom sällan brotten alls om ingen blåser i 
visslan.21 Revisionsbyrån KPMG avslöjar i en undersökning att 25 % av alla händelser av 
bedrägligt beteende som upptäckts enbart lyftes fram i ljuset tack vare ett visselblåsnings-
system som införts av företaget.22 
 
Enligt betänkandet har det fastställts att frågan om stärkt skydd för visselblåsare inte moti-
verats av det faktum, att Sverige inte fullgör några bindande internationella åtaganden vad 
gäller repressalieskydd för de arbetstagare som slår larm.23 Vad som däremot utredningen 
har uppmärksammat är att det finns områden där det svenska skyddet för visselblåsare inte 
är i fas med Europakonventionen vad speciellt gäller privatanställdas skydd vid larm om 
missförhållanden. Det finns idag en skillnad mellan skyddet en visselblåsande privatan-
ställd har enligt svensk rätt jämfört med det skydd som Europakonventionen tillhandahåller 
vilket är en utav de anledningarna till att se över vilket skydd visselblåsare har.24  
 
Regeringens slutsats är att det även utifrån de internationella rättsakterna finns skäl att för-
stärka skyddet för visselblåsare i arbetslivet trots att Marginalen mellan det skydd som pri-
vatanställda visselblåsare har enligt svensk rätt och det skyddet som de ska ha enligt inter-
nationell rätt kan sägas ha minskat.25 
 

																																																								
18 SOU 2014:31, s. 23. 
19 Resolution 1729 (2010) The protection of ”whistle-blowers”, artikel 1. 
20 SOU 2014:31, s. 386.  
21 GRECO (2006), s. 10. 
22 Se KPMG Forensic, ”Profile of a Fraudster”, Survey, 2007, s. 26. 
23 SOU 2014:31, s. 206.	
24 SOU 2014:31, s. 207. 
25 Lagrådsremiss Stockholm den 21 januari 2016, s. 14-15. 
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 3.  Gällande rätt – Begränsningar i avtalsfriheten 
 
3.1 Yttrandefrihet och meddelarfrihet  
Yttrandefriheten är en grundläggande fri- och rättighet i svensk lag. Särskild reglering om 
meddelarskydd hittas i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen vilka alla 
tre är grundlagar i Sverige.26  12 kapitlet i Regeringsformen hittas och regleras enskildas 
grundläggande fri-och rättigheter. I 12§ 1-2st regleras skyddet för informationsfrihet och 
yttrandefrihet: 
 
Var och en är gentemot det allmänna försäkrad  

1. yttrandefrihet: frihet i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela 
upplysningar samt utrycka tankar, åsikter och känslor, 

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt öv-
rigt ta del av andras yttranden  
 

Meddelarskydd Innefattar meddelarfrihet, anskaffarfrihet, repressalieförbud, efterforsk-
ningsförbud och rätten till anonymitet.27 
 
1 januari 2011 straffstadgandes i 14 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen ett förbud 
mot repressalier även inom kommunala bolag. Det bestämdes att den som ingriper i strid 
mot repressalieförbudet kan dömas till böter eller fängelse i upp till ett år. Om en anställd 
vid ett företag uttalar sig i media om något som berör verksamheten och chefen då efter 
detta kritiserar den personen behöver inte det innebära överträdelse av repressalieförbudet. 
Om chefen personligen uttalar sig om en person skyddas det av yttrandefriheten det med. 
Dock är det extremt komplext att avgöra vad som är kritik eller vad som istället anses ut-
göra en repressalie. Arbetsgivaren får kalla till möte med alla anställda och utrycka sina 
åsikter kring vad som skett men utan att den ”skyldige”, den som lämnat uppgifterna kän-
ner sig utpekad eller i obehag. Att överträda repressalieförbudet inom statlig verksamhet 
kan innebära ett straffbart tjänstefel.28 
 
3.2 Särskilt om yttrande- och meddelarfrihet i privat sektor 
Utgångspunkten inom den privata sektorn är att arbetsgivaren bestämmer vilken insyn det 
skall finnas i verksamheten. Det är arbetsgivaren som reglerar arbetstagarnas tystnadsplikt 
genom enskilt avtal.29 Tystnadsplikten regleras även i vissa fall genom kollektivavtal och 
skulle en arbetstagare bryta mot denna så har arbetsgivaren då rätt till att vidta vissa arbets-
rättsliga åtgärder.30 Till exempel när det rör sig om advokater, läkare eller präster där brott 
mot sådan lagbelagd tystnadsplikt straffbeläggs enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.31 

																																																								
26 Se Sveriges grundlagar. 
27 Dir. 2016:4, s. 3.  
28 TCO, Rätten att slå larm, s. 26-27. 
29 Ahlbeck, s. 74; SOU 2008:63, s. 82; Ds 2001:9, s. 26; Källström & Malmberg, s. 254.   
30 SOU:2008:63, s. 82. 
31 SOU 2014:31, s. 89. 
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3.3 Yttrandefrihet för anställda inom offentlig och privat sektor  
Arbetstagares rättigheter och skydd i offentlig sektor: 

- Din arbetsgivare får inte begränsa din yttrandefrihet utöver vad som anges i lag.  
- Din arbetsgivare får inte utdela repressalier mot någon som utnyttjat sin yttrande-

frihet på jobbet.  
- Din arbetsgivare får inte efterforska källan, det vill säga vem som lämnat informat-

ionen till medier (efterforskningsförbudet). 
- Lagen om skydd för företagshemligheter gäller inte dig som är anställd i offentlig 

sektor. 
- Om din arbetsgivare bryter mot reglerna om yttrandefriheten kan detta anmälas till 

JO, som kan uttala kritik.32 
 
Yttrandefrihet för anställda inom privat sektor: 

- Din grundlagsskyddade yttrandefrihet gäller inte på jobbet.  
- Du har under vissa förutsättningar rätt att kritisera din arbetsgivare.  
- Lagen om företagshemligheter begränsar dina möjligheter att sprida information 

om företaget.33 
 
Några grundläggande begrepp: 

- Meddelarfrihet innebär att var och en har rätt att ge information till media om vad 
som helst. 

- Källskydd är det anonymitetsskydd en meddelare har.  
- En journalist får inte röja sin källa.  
- Repressalieförbud är förbudet mot att bestraffa någon som utnyttjat sin yttrandefri-

het.  
- Efterforskningsförbud innebär att en myndighet inte får efterforska vem som lämnat 

uppgifter till media eller till en författare.34 
 
3.4 Offentlighet och sekretess 
Offentlighetsprincipen är den princip som gäller inom offentlig sektor och är grundlags-
stadgad i 2 kap. 1§ TF. Där anges det att varje svensk medborgare har rätt att ta del av all-
männa handlingar, men rättigheten kan dock begränsas. Sådana begränsningar finns främst 
i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), där tystnadsplikt och dess tvingande regler i det 
allmännas verksamhet stadgas.35 
 
Offentlighetsprincipen är av stor vikt för visselblåsning inom den offentliga sektorn och 
huvudregeln är att offentlighetsprincipen gäller inom offentlig sektor men inte inom den 
privata. Vilket innebär att visselblåsning från en arbetstagare anställd inom offentlig sektor 

																																																								
32 SOU:2008:63, s. 82-83. 
33 SOU:2008:63, s. 82-83. 
34 http://www.tco.se/globalassets/ratten-att-sla-larm_w.pdf s.17.  
35 Fahlbeck (2013), s. 57.	
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anses utgöra en offentlig handling. Med undantag för 2 kap. 3-4 § § OSL, där det stadgas 
att offentlighetsprincipen kan vara tillämplig även för de som är anställda privat då exem-
pelvis ett landsting eller en kommun har ett rättsligt inflytande.  
 
 3.5 Lex Maria och Lex Sarah – ”visslarlagar” 
Lex Maria gäller inom hälso- och sjukvården och Lex Sarah på socialtjänstens område. 
Dessa båda gäller oavsett privat eller offentlig sektor och innebär en lagstadgad skyldighet 
till att slå larm om det förekommer något missförhållande.36  
 
Bakgrunden till namnet Lex Maria härrör från 1936 då fyra patienter på Maria sjukhus i 
Stockholm avled efter att ha injicerats med desinfektionsmedel istället för bedövningsme-
del. Bestämmelsen betyder att vårdgivare är skyldiga att rapportera händelser som kan 
medföra allvarlig vårdskada. Lex Maria fanns tidigare i lag om yrkesverksamhet på hälso- 
och sjukvårdens område innan den upphävdes och Patientsäkerhetslagen (PsL) istället 
trädde i kraft 1januari 2011. I enlighet med kapitel 3 i PsL kan vårdgivare som inte fullgör 
sina förpliktelser och skyldigheter föreläggas med vite som ett påtryckningsmedel.37 I 1:5 
PsL definieras en vårdskada: ”lidande, kroppsligt eller psykisk skada eller sjukdom samt 
dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvat åtgärder hade vidtagits vid patientens kon-
takt med hälso- och sjukvården”.38 Det är arbetsgivaren, vårdgivaren som skall göra en 
Lex Maria och sedan efter utredningen göra en eventuell anmälan till socialstyrelsen (3:5 
PsL) och det har tydligen sedan 2011 ökat anmälningar som dessa enligt socialstyrelsen.39  
 
Lex Sarah är som Fransson säger inte längre som det var förut. Det handlar inte om att ge 
skydd för visselblåsare, utan istället bli en del av en kedja i kvalitetssäkringssystemet och 
istället gå under begreppet rapportörer. Att rapportera som en skyldighet istället för att det 
skall ses som en rättighet. 40 
 
Det finns dock ingen direkt sanktion för den som inte anmäler missförhållanden enligt Lex 
Sarah. Att välja att inte anmäla missförhållanden innebär dock att den anställde inte fullgör 
sina arbetsuppgifter och skyldigheter som den anställde har genom anställningsavtalet. Det 
kan därför innebära konsekvenser för honom eller henne enligt det arbetsrättsliga regelsy-
stemet.41 
 
3.6 Lojalitetsplikt, tystnadsplikt och kritikrätt 
Lojalitetsplikten bygger på sedvänja på arbetsmarknaden men också allmänna rättsgrund-
satser samt rättspraxis och den består av en del förpliktelser. En anställds lojalitetsplikt in-
nefattar ofta också en tystnadsplikt. Vanligt är det att tystnadsplikten är avtalad I exempel-

																																																								
36 Fahlbeck (2013), s. 68-69. 
37 Fransson, s.115. 
38 Ibid, s.115. 
39 Ibid, s. 116. 
40 Ibid, s. 123.  
41 TCO, Rätten att slå larm, s. 39. 
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vis kollektivavtalet.42 Lojalitetsplikten gäller både från arbetsgivarens som arbetstagarens 
håll. Att bryta mot Lojalitetsplikten, som genom rättspraxis erkänts allmän rättsprincip är 
en saklig grund för uppsägning.43 Anställda inom offentlig sektor har yttrandefriheten som 
företräde framför lojalitetsplikten.  
 
Anställda inom privat sektor har ibland en lagstadgad tystnadsplikt enligt exempelvis sek-
retesslagen vid anställning inom advokatväsendet, sjuk- och hälsovård eller annat där brott 
mot lagen kan ge straffansvar. Tystnadsplikten kan även tillkomma genom avtal, vars in-
gående kan vara både skriftligt, genom kollektivavtal eller rent muntligt. Vad som begrän-
sar avtalsuppgörelser om tystnadsplikt i privata anställningsförhållanden är främst den 
väletablerade principen om god sed på arbetsmarknaden.  Skyddet som offentliganställda 
får genom grundlagarna kan inte inskränkas genom att avtala kring dem. Det skyddet gäller 
dock inte inom privat sektor när det gäller arbetsgivaren. Inom den privata sektorn har ar-
betsgivaren en potential att vidta efterforskningsåtgärder mot en arbetstagare som rapporte-
rat missförhållanden.44 Europakonventionen ger privatanställda vid bruk av sin yttrandefri-
het i förhållande till arbetsgivaren ett visst skydd, men den privatanställdes möjlighet att 
slå larm kan begränsas genom avtalad tystnadsplikt.45 
 
Kritikrätt:  
Det finns inget förbud för privatanställda att anmäla sin arbetsgivare till en tillsynsmyndig-
het, dock finns det krav på lojalitet från den anställde. Anmälningar som sker till myndig-
heter anses vara en extern kritik mot arbetsgivaren. Extern kritik förväntas först framföras 
internt till arbetsgivaren men om det handlar om allvarligare missförhållanden så som 
misskötsel med arbetsmiljön kan en extern anmälan vara motiverad. Arbetsgivaren skall 
dock ges möjlighet att bemöta kritiken. I AD 1994:79, mer känt som Väröbruk-målet utta-
lad AD att: “ju allvarligare missförhållanden det är fråga om, desto större frihet måste ar-
betstagaren ha att agera obunden av hänsyn till arbetsgivaren.”  
 
Förbud mot repressalier i diskrimineringslagen: 
Det finns lagstiftat skydd mot repressalier från arbetsgivarens sida i exempelvis diskrimi-
neringslagen (DiskrL2:18). Förbudet mot repressalier i DiskrL är ett självständigt förbud 
och gäller som ett skydd för den som anmält eller påtalat att arbetsgivaren bryter mot la-
gens bestämmelser. Att utsättas för diskriminering anses utgöra ett missförhållande på ar-
betsplatsen. Den som har utsatts för repressalier då han eller hon slagit larm om brott mot 
diskrimineringslagen kan ställa som krav att få ersättning. Likaså gäller den som är anställd 
kan ställa krav på ersättning för ekonomisk skada. (5:1 DiskrL).46  
 
I en tvist där en lärare avskedats (AD 2005:124) uttalade sig Arbetsdomstolen: ”Som Ar-
betsdomstolen tidigare uttalat har en arbetstagare rätt att utan något hinder av lojalitets-
																																																								
42 Fahlbeck (2013) s. 133. 
43 TCO, rätten att slå larm s. 31 
44 SOU 2014:31 s. 75. 
45 Ibid, s. 75.	
46 Fransson (2014), s. 99. Se också AD 2006:126. 
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kravet i ett anställningsförhållande framställa kritik mot arbetsgivaren eller förhållanden i 
arbetsgivarens verksamhet. En arbetstagare ska kunna vända sig till ledningen och på ett 
seriöst sätt anmäla eller fästa arbetsgivarens uppmärksamhet på t.ex. övergrepp som ar-
betstagaren anser sig ha blivit utsatt för av sin närmaste chef eller av andra i verksamhet-
en liksom kunna framföra misstankar om sexuella trakasserier eller oegentligheter på ar-
betsplatsen, utan att själv på grund av detta råka ut för negativa åtgärder eller repressa-
lier från arbetsgivarens sida. Så vitt avser t.ex. en arbetstagares anmälan om brott mot 
jämställdhetslagen finns också ett lagstadgat repressalieförbud”.47 
 
3.7 Företagshemligheter 
Lagen om företagshemligheter trädde i kraft 1 juli 1990 och är att se i första hand som ett 
skydd mot att arbetstagare avslöjar hemligheter som kan skada arbetsgivaren men också 
som ett skydd mot otillbörlig konkurrens. Syftet är också att skydda företagshemligheter 
eller också kallat näringshemligheter.48 Tystnadsplikten anges ofta i flera sammanhang 
som något som hindrar en privatanställds till yttrandefrihet och kritikrätt, och kan mycket 
möjligt ibland vara fallet. Dock menar Fransson att tystnadsplikten är en stor del av lojali-
tetsplikten och därmed reglerad i anställningsavtalet. Lagen om företagshemligheter har 
också nämnts ”munkavlelagen” eller för Lex Bratt. Lex Bratt efter att det under 90-talet 
pågick en debatt om svensk vapentransport och Ingvar Bratt gick ut med information om 
otillåten vapenexport till krigförande länder.49 
 
Det är viktigt att kunna skilja på att kritisera arbetsgivaren och att avslöja företagshemlig-
heter. Viktigt också är att händelseförloppet ”slå larm om oegentligheter och missförhål-
landen på en arbetsplats” kan hamna under tillämpningsområdet lagen om företagshemlig-
heters. För ersättningsskyldighet krävs att arbetstagaren insåg eller borde ha insett att in-
formationen var hemlig. 
 
3.8 Personuppgifter  
En arbetsgivare som vill införa ett visselblåsarsystem måste ta hänsyn till hanteringen av 
personuppgifter enligt Lagen om personuppgifter (1998:204). All form av information som 
direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person, till exempel mejladress, foton eller 
ljudinspelning av en person får kallas personuppgifter.50  Personuppgiftslagen (PUL) har 
som syfte att skydda människor från att deras integritet kränks när personuppgifter behand-
las. PUL bygger på dataskyddsdirektivet, vilket är gemensamma regler som beslutats inom 
EU.51 
 
3.9 Övrig arbetsrättslig skyddslagstiftning 
De anställda låter sig ofta representeras på arbetsmarknaden av fackföreningar eller organi-

																																																								
47 Fransson (2014), s. 100. Se också AD2005:24. 
48 Ibid, s. 92.		
49 Enemies of the people: Whistle-blowing and the Sociology of Tragedy (2009).		
50 Datainspektionen, Frågor och svar.  
51 Datainspektionen, Lagar och regler. 
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sationer när kritik mot arbetsgivaren skall ges. När en anställd behöver skydd eller stöd så 
kommer oftast visselblåsning eller facken på tal. Fackföreningar uppmuntrar ofta till vis-
selblåsning och att enskilda individer skall våga slå larm om oegentligheter och missförhål-
landen med skydd av yttrandefriheten som en mänsklig rättighet. Arbetsrättslig skyddslag-
stiftning innehåller lagstiftning som kan utgöra skydd för en arbetstagare som slår larm om 
allvarliga missförhållanden inom verksamheten. Ett exempel på sådan lagstiftning är La-
gen om anställningsskydd som reglerar arbetsgivares möjligheter att skilja en anställd från 
sin tjänst. I arbetsdomstolens praxis har det utvecklats ett skydd för arbetstagare att drabbas 
av andra ingripande åtgärder under pågående anställning om det inte föreligger godtagbara 
skäl.52  
 
Uppsägning av ett anställningsavtal skall enligt 7 § LAS vara sakligt grund, vilket är vid 
arbetsbrist respektive på grund av personliga omständigheter eller skäl. Enligt 18 § LAS 
framgår att en arbetstagares avskedande får ske i det fall arbetstagaren grovt åsidosatt sina 
skyldigheter gentemot arbetsgivaren genom att ha avsiktliga eller grovt vårdslöst utfört 
handlingar och eller förfaranden som inte rimligen bör förekomma i något rättsförhållande. 
 
3.10 Arbetsdomstolens praxis  
AD 1986 nr 95 
En receptionist och en nattportier vände sig till länsstyrelsen efter att de upptäckt att deras 
gemensamma arbetsgivare sålde sprit olagligt. Arbetsdomstolen menar att arbetstagarna 
måste vända sig till arbetsgivaren först, alltså internt, för att sedan om arbetsgivaren inte 
gör något åt missförhållandet vända sig efter hjälp externt. Att göra en anmälan direkt ex-
ternt kan som i det här fallet då leda till att AD godkände att de anställda blev uppsagda av 
den spritsäljande arbetsgivaren.  
 
Att bedöma på det viset strider dock mot Internationella arbetsorganisationens (ILO) kon-
vention nr 158 om anställningsskydd, som Sverige aktivt valt att godkänna. ILO, FN:s 
fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor har som grundläggande mål att be-
kämpa fattigdom men också att befrämja social rättvisa. I deras uppgifter ligger därför att 
främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen, och med det också skydda 
fackliga fri- och rättigheter. Att utläsa ur artikel 5 i konventionen får arbetsgivare inte säga 
upp en arbetstagare för att denne har vänt sig till behörig myndighet. Där finns inga krav 
på ordningen mellan att larma intern eller extern.  
 
AD 1994 nr 79  
K-E.K. avstängdes först för att sedan sägas upp från Södra Cell AB, men som AD ansåg 
vara en ogiltig uppsägning.53 K-E.K. var processoperatör anställd på ett industriföretag, 
men sades som sagt upp från sin anställning med anledning av att han ansågs ha agerat illo-
jalt i fem olika sammanhang mot sin arbetsgivare. Han skulle enligt arbetsgivaren ha brutit 

																																																								
52 SOU 2014:31, s. 75. 
53 http://klevringsjuridik.se/verdict/arbetsdomstolen-referat-ad-1994-nr-79/  
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mot sin tystnadsplikt och överskridit sin rätt att kritisera arbetsgivaren. Södra Cell Aktiebo-
lag förpliktades att till K-E.K. utge allmänt skadestånd.54  
 
Praktiskt exempel på att praxis följs är fallet berörande L.S:  
L.S, dåvarande överläkare och skyddsombud på patologen i Malmö avslöjade hösten 2013 
missförhållanden på arbetsplatsen. Missförhållandena avslöjandes bland annat genom utta-
landen i media. Det L.S. avslöjade var att hennes chef anställt en vän på konsultbasis för 
240 000 kr i månaden.55 Efter avslöjandena avgick chefen och chefens vän slutade. L.S. 
repressalier enligt Läkarförbundet var att hon först avstängdes från sin tjänst för att senare i 
april 2014 bli omplacerad till Lund. Region Skåne hävdar dock däremot att omplaceringen 
berodde på L.S. samarbetssvårigheter, vars bevisning inte kunnat presenteras. Precis i tid 
till att fallet skulle tas upp i AD tog Region Skåne beslutet att gå med på att betala ut ska-
destånd till L.S. och även till läkarförbundet för brott mot kollektivavtalet. L.S. sa senare 
upp sig från sin tjänst ändå på grund av att hon kände att hon blev fortsatt förtalad av bland 
annat sin arbetsgivare.56 
 
 
 4. Europakonventionen  
Europadomstolen, Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter får större och större be-
tydelse för kontrollen av hur konventionen följs och har utvecklat sex principer för pro-
portionalitetsbedömningen för fall som berör visselblåsare, som framgår framförallt av 
Guja mot Moldavien och Heinisch mot Tyskland.57 Begränsningar av arbetstagares yttran-
defrihet ska vara proportionerliga.58 
 
4.1 Proportionalitetsbedömning  
Enligt Princip 1, görs bedömningen huruvida arbetstagaren hade alternativa kanaler för 
avslöjandet. Arbetstagaren har en diskretions- och lojalitetsplikt vilket gör att arbetsgivaren 
eller annat organ är de som först skall få rapporten om missförhållandet.59  
Arbetstagaren kan ha rätten att vända sig till allmänheten om missförhållandet, men enbart 
om det interna larmet inte fungerade. Till exempel som arbetsgivaren underlåter sig att 
vidta relevanta åtgärder inom skälig tid.60  
Arbetsgivarens intresse uppfylls då missförhållandet först anmäls internt och chans att fixa 
problemet finns.61 
      

																																																								
54 https://lagen.nu/dom/ad/1994:79  
55 http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/larmade-om-problem-omplacerades  
56http://www.dagensps.se/artiklar/kronikor/jessicastalhammar/2016/04/28/49780839/index.xml  
57 Guja mot Moldavien [GC], nr. 14277/04, ECHR 2008 och Heinisch mot Tyskland, nr. 28274/08, 
ECHR 2011.  
58 SOU 2014:31, s. 141. 
59 Ibid, s. 141-142. 
60 Guja mot Moldavien [GC], nr. 14277/04, § 73, ECHR 2008, och Heinisch mot Tyskland, nr. 
28274/08, § 65, ECHR 2011 
61 SOU:2014:31, s.141-143. 
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I princip 2, görs en bedömning om hur starkt allmänintresset är i den avslöjade informat-
ionen.62 Ibland kan allmänintresset vara så starkt att den legala tystnadsplikten får ge vika. 
När det gäller polisbrutalitet, vanvård inom äldreomsorgen, grym och oetisk djurhållning, 
oetiska anställningsförhållanden bland annat, har Europadomstolen ansett att allmänintres-
set är befogat.63 
 
Allmänhetens olika intressen kan skifta lite beroende på hur- och vad som är aktuellt i den 
offentliga debatten, men samhällsskadliga händelser såsom maktmissbruk, risk för enskil-
das hälsa eller korruption är av naturliga skäl alltid aktuellt. 
 
Princip 3, behandlar bedömningen av den avslöjade informationens riktighet. Informat-
ionens behöver varken vara tillförlitlig eller korrekt så länge som visselblåsaren har agerat 
i god tro vad gäller informationens riktighet. Arbetstagaren är dock skyldig att göra vad 
som anses skäligt för att ta reda om informationen är riktig eller inte. Skulle arbetstagaren 
ha misstankar om att informationen om missförhållandena inte stämmer men agerar och 
”blåser i visslan” ändå har arbetstagaren agerat i ond tro. 
     
Princip 4, går ut på att göra en bedömning av skadan för organisationen i förhållande till 
allmänintresset. Allmänintresset av att information avslöjas måste vägas mot skadan, som 
kan vara olika slags förtroendeskador för verksamheten eller myndigheter.64 
      
Princip 5, ställer kravet på god tro, alltså att visselblåsaren ska vara av uppfattningen att 
några andra mer diskreta alternativa sätt för avslöjandet. Det skall också finnas ett allmän-
intresse i åliggandena och att den informationen som avslöjas är sanningsenlig. Principerna 
nr 1-3 sammanfattas alltså i princip nr 5, arbetstagarens ansvar. 
      
I princip 6, Sanktionens allvar, väger Europadomstolen in vilken sanktion som vissel-
blåsaren har drabbats av som följd eller med anledning av larmet. I europadomstolens 
praxis menat att särskiljande från anställningen anses vara en mycket allvarlig sanktion och 
menar att sådana eventuellt oproportionerliga sanktioner istället kan få arbetstagare att av-
stå slå larm om missförhållanden. Rädslan om risken för att arbetstagaren drabbas av re-
pressalier vägs alltså in här. 65 
 
Europadomstolen fäster stor vikt vid allmänintresset och att se till att yttrandefriheten 
skyddas. Mindre betydelse har om arbetstagaren är offentlig- eller privatanställd.  
Vid fall som berör visselblåsare måste det enligt Europadomstolen ske en avvägning mel-
lan olika parters intressen såsom arbetsgivare och arbetstagare. Även också allmänheten 
som har en betydelsefull plats i intresseavvägningen66  

																																																								
62 SOU 2014:31, s. 141.  
63 Ibid, s. 142.	
64 Ibid, s. 142-143.  
65 Ibid, s. 143. 
66 Ibid, s. 141-142.  
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Av artikel 10 i Europakonventionen framgår det att yttrandefriheten för med sig både an-
svar och skyldigheter. Europarådets rekommendation uppmanar bland annat till ett para-
digmskifte där visselblåsningen skall anses utgöra en handling som uppfyller det demokra-
tiska ansvaret istället för att betraktas som en illojal handling.67 
 
4.2 Europadomstolen praxis 
Heinisch mot Tyskland och Guja mot Moldavien är två av några av de mest kända avgö-
randen berörande visselblåsare i Europadomstolen.  
 
Heinisch mot Tyskland (Heinisch mot Tyskland, Appl. no. 28274/08) som kan ha blivit en 
nutida symbol för visselblåsare och känt som ett mycket uppmärksammad och avgörande 
beslut i Europadomstolen. Europadomstolen har nämligen ansett att anställda inom privat 
sektor i vissa fall kan ha skydd enligt Europakonventionen när de slår larm om missförhål-
landen.68 Målet gällde Birgitte Heinisch, en sjuksköterska i geriatik. Hon jobbade på det 
statsägda företaget Viviantes som avskedade henne för att hon hade anmält sin arbetsgivare 
som jobbade i företaget för bedrägligt beteende. De tyska domstolarna vägrade beordra fö-
retaget att återanställa Heinisch vilket medförde att hennes yttrandefrihet enligt artikel 10 i 
Europakonventionen om mänskliga rättigheter kränktes. Vad som blev avgörande i domen 
tillslut var att avslöjandet motiverades av ett starkt allmänintresse. Särskilt uppmärksam-
mat och uppenbart blir samhällsintressets involvering när det handlar om äldre inom in-
stitutionell vård eller andra patienter som är särskilt sårbara. Många gånger då de själva 
inte kanske kan utrycka sig eller liknande. Den typen av allmänintresse väger mycket 
tyngre än företagets eget intresse att skydda sitt rykte.69 
 
Guja mot Moldavien 
Chefen för pressavdelningen hos den moldaviske riksåklagaren var Guja. Det fanns två 
brev som mottagits av riksåklagarens kontor och dessa hade Guja gett en tidning tillgång 
till. Tidningen publicerade och en artikel i vilken parlamentets vice talman anklagades för 
att obehörigen försökt att påverka anklagarna. Efter att det uppdagats att det var Guja som 
lämnat ut breven med den känsliga informationen, avskedades han. I och med att breven 
innehöll frågor om maktfördelningen i samhället, en politikers agerande och regeringens 
hållning till polisens övergrepp. Gujas avskedande stred mot hans yttrandefrihet enligt arti-
kel 10 i konventionen vilket fastslogs av Europadomstolen.70 
 
4.3 Förenta Nationerna 
Varje person har också rätt till åsiktsfrihet. Enligt Förenta Nationernas (FN) deklaration 
om de mänskliga rättigheterna har var och en rätt att tänka och tycka vad man vill.71 Det är 

																																																								
67http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec%282014%2
97E.pdf Appendix – the 29 principles s. 21-22. 
68 Prop. 2015/16:128, s. 15.  
69 http://arbetsratt.juridicum.su.se/euarb/11-3/01.asp Nordiskt nyhetsbrev EU och arbetsrätt. 
70 http://svjt.se/svjt/2008/436 Punkt 19. Dom 12.2.2008 
71 Se artikel 19. 
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dock en skillnad mellan åsiktsfrihet och yttrandefrihet på så sätt att varje person har en 
obegränsad rätt att ha vilken åsikt som helst i vilken fråga som helst.  
Men möjligheten att begränsa en åsikt finns ändå i de fall då uttalandet framförs med av-
sikten att skada eller kränka människor eller samhället. Till exempel vid hets mot folk-
grupp eller utlämnande av hemliga uppgifter till en främmande makt. Yttrandefriheten är 
således begränsad medan åsiktsfriheten är obegränsad. 72 Sverige tillträdde FN:s konvent-
ion mot korruption (UNCAC) 2007, artikel 33 som innehåller bestämmelser om skydd för 
anmälare. Det är en rekommendation som lyder: ”Varje konventionsstat ska överväga att i 
sin nationella rättsordning införliva lämpliga åtgärder för att tillhandahålla skydd mot 
orättvis behandling av en person som i god tro och på rimliga grunder till behöriga myn-
digheter rapporterar omständigheter rörande gärningar som straffbeläggs i enlighet med 
denna konvention.” 
    
 5. TI – Transparency International Sverige  
Transparency International Sverige (TI Sverige) instiftade år 2007 ”årets visselpipa”, ett 
pris som har till syfte att uppmärksamma och lyfta personer som avslöjat exempelvis kor-
ruption inom ett företag eller organisation.73  
 
Whistleblowing in Europe legal protections for whistleblowers in the EU är en rapport som 
gjorts med en översyn av det rättsliga skyddet för visselblåsare i 27 medlemsstater i EU 
utförd av Transparency International. Länderna som är med i rapporten graderas utefter en 
trefaldig skala där de tre nivåerna är avancerad, partiell och obefintlig eller också kallad 
mycket begränsad.74 Rapporten menar att det i svensk lag finns flera olika lagar som skyd-
dar en visselblåsare, men att på grund utav att lagarna inte specifikt är inriktade på eller för 
visselblåsare rankas Sveriges rättsliga skydd som partiellt. 75  TCO vill att rättsreglerna 
kring visselblåsare skall bli betydligt tydligare och mer förutsägbara och att skyddet då 
kommer stärkas.76  
 
De flesta privatanställda i Sverige saknar ett fullständigt meddelarskydd. De offentligan-
ställda däremot skyddas av efterforsknings- och repressalieförbud i Tryckfrihetsförord-
ningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Susanne Fransson kritiserar starkt avsaknaden av 
meddelarskyddet vid larmslagning till myndigheter och anser att det är av stor vikt att ut-
reda om det bör lagstiftas om rätten för anställda att kontakta myndigheter utan riskera ef-
terforskning eller andra repressalier från arbetsgivarens håll. Detta menar hon är ett stort 
problem inom både den privata som offentliga sektorn.77   
 

																																																								
72 http://www.tco.se/globalassets/ratten-att-sla-larm_w.pdf s.19.  
73 Transparency International Sverige, Årets visselpipa.  
74 Trancparency International, s. 8.  
75 TI, s. 81. 
76 TCO:s handbok s. 12.  
77 Fransson (2014) s. 157. 



	 21	

 6. Lagförslaget 
Lagen kommer att kallas; Lagen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvar-
liga missförhållanden, där syftet med lagen ska vara att ge stärkt skydd för arbetstagare 
som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.  
LAS och AML lämnas oförändrade då frågan om skydd för visselblåsare inte i någon be-
fintlig lagstiftning verkar utgöra en naturlig placering för sådana regler.78 Reglerna för vis-
selblåsare föreslås bli placerade i en ny särskild lag där reglerna då förväntas kunna presen-
teras och förstås på ett tydligt och pedagogiskt sätt.79  
 
Ändring i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 36kap. 4 § kommer ändras som 
följd av att Lagen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhål-
landen stadgas. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2017.  
 
Lagen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, gäl-
ler endast arbetstagare och är inte tillämplig om någon inom verksamheten uttalar sig i 
form av företrädare för arbetsgivaren.80 
 
Regeringen överlämnade en remiss till Lagrådet med lagförslaget som sammanfattat 
ser ut på följande sätt: 
Under Lagens tillämpningsområde hittas 1 § som förklarar innebörden av lagen och vad 
den är tänkt ge skydd för och beskriver att allvarliga missförhållanden avses då det gäller 
brott som har fängelse i straffskalan.  
I 2 § förklaras begreppet arbetstagare och vad det jämställs med, vilket är en person som 
utför arbete.  
Under Avtals ogiltighet hittas 3 § och om ett avtal inskränker eller upphäver en arbetstaga-
res skydd enligt denna lag så är det avtalet ogiltigt.  
I 4§ beskrivs vad lagen tänkts att skyddar mot, en av de företeelserna som lagen skall 
komma att skydda emot är repressalier från arbetsgivarens sida som följd av att en arbets-
tagare larmat om missförhållande.81 
Under Olika sätt att slå larm ligger sedan 5 § Interna larm om vilket skydd en arbetstagare 
har vid interna larm och de interna rutinerna kring rapportering internt. 
6 § Larm till arbetstagarorganisation. En arbetstagare ska ha skydd enligt lagen om arbets-
tagaren slår larm genom att vända sig till sin arbetstagarorganisation. 
7 § handlar om att arbetstagaren endast erhåller skydd enligt den 4 § om arbetstagaren an-
tingen slagit larm först intern, och att arbetsgivaren inte gjort något. Eller så måste arbets-
tagaren slagit Externt larm med någon befogad anledning och arbetstagaren hade fog för 
påståendet om allvarliga missförhållanden. 
8 § Undantag från skyddet vid brott, alltså att den arbetstagare som genom att slå larm gör 
sig skyldig till brott ska inte få skydd enligt lagen. 

																																																								
78 SOU 2014:31, s. 217-218.  
79 Ibid, s. 218.		
80 Ibid, s. 372.  
81 Lagrådsremiss, Stockholm den 21 januari 2016, s. 5-6.  
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9 § Skadestånd Arbetstagare skall ha rätt till skadestånd från arbetsgivaren om arbetsgiva-
ren vidtar repressalier mot arbetstagaren som grundar sig på ett larm. 
10 § Rättegång – lagen skall handläggas enligt lagen om rättegången i arbetstvister. Inhyrd 
personal som utför arbete skall i sådana mål anses som arbetstagare. Hos den som arbetet 
utförs hos skall anses vara arbetsgivaren.  
11 § Bevisbörda - Om den som anser sig ha blivit utsatt för repressalier som strider mot 
lagen visar omständigheter som ger anledning att anta att så är fallet, är det arbetsgivaren 
som ska visa att sådana repressalier inte har vidtagits.82 
 
Om skyddet skall gälla vid interna larm och larm till arbetstagarorganisation krävs det en-
bart att arbetstagaren slår larm om missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Men för 
att skyddet skall gälla vid även externa larm krävs det att arbetstagaren först slagit larm 
internt och att exempelvis arbetsgivaren inte vidtagit några skäliga åtgärden. Med undantag 
om arbetstagaren hade befogad anledning till att slå larm direkt externt.83 Lagen skall om-
fatta alla arbetstagare i offentlig eller privat anställning oavsett vilken anställningsform 
denne har. Ett av skyddets innebörd är att arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig om som 
regeringen föreslår:  
En arbetsgivare som bryter mot repressalieförbudet ska betala skadestånd till arbetstaga-
ren för den förlust som uppkommer och för den kränkning som repressalien innebär. Om 
talan förs med anledning av uppsägning eller avskedande eller annat förfarande som om-
fattas av anställningsskyddslagen, får ersättning för förlust som avser tid efter anställning-
ens upphörande under alla förhållanden bestämmas till högst det belopp som anges i 39 § 
i den lagen. Om det är skäligt får skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.84  
 
Arbetstagaren kan ha rätten till skadestånd då arbetstagare slagit larm om allvarliga miss-
förhållanden inom sin verksamhet och sedan som följd blivit avskedad eller uppsagd. Fal-
let kan bli prövat i domstol och bedömas om saklig grund för uppsägningen eller avske-
dandet funnits. Finns det ingen saklig grund kan domstolen få uppsägningen eller avske-
dandet förklarat ogiltigt.85 
 
Om arbetstagaren har sagt upp sig men med anledning av påtryckningar eller eventuellt 
trakasserier från arbetsgivaren kan även det ogiltigförklaras och arbetstagaren kan, om ar-
betsgivaren handlat i strid mot god sed ha rätt till skadestånd.86 
 
Regeringens proposition 2015/16:128  
Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga miss-
förhållanden. Regeringen överlämnade en proposition till riksdagen, undertecknad i 
Stockholm den 10 mars 2016. Lagen föreslår att arbetstagare, även inhyrd sådan, som 
drabbas av repressalier för att ha slagit larm om allvarliga missförhållanden skall omfattas 
																																																								
82 Lagrådsremiss, Stockholm den 21 januari 2016, s. 71. 
83 SOU 2014:31, s. 344.  
84 Lagrådsremiss 21jan 2016 - 4.9 s. 67.  
85 SOU 2014:31, s. 76-80. 
86 Ibid, s. 80. 
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av repressalieskyddet. Viktigt att understryka att lagförslaget skall vara tvingande till ar-
betstagarens fördel, inte innebär någon inskränkning i det skydd som kan gälla på annan 
grund och att lagen inte innebär någon självständig rätt att slå larm. Vad gäller interna larm 
räknas även larm till arbetstagarorganisation. Till externt larm räknas myndighet eller me-
dia och för att slå larm externt föreslås det att det ska krävas att han eller hon haft fog för 
påståendet om allvarliga missförhållanden.87  
 
Då en arbetstagare begår brott genom att slå larm skall inte lagens skydd mot repressalier 
gälla.88 
 
 7.  Lagrådet 
Enligt en lagrådsremiss den 21 januari 2016 (Arbetsmarknadsdepartementet) har regering-
en beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslagen till Lag om särskilt skydd för arbets-
tagare som slår larm om allvarliga missförhållanden och även Lagen om ändring i offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
Lagrådet anser föreslagna lagar vaga och att deras innebörd är svåra att fastställa. Lagrådet 
ifrågasätter lagens avgränsning vad gäller allvarliga missförhållanden och menar att en ar-
betstagare med stor sannolikhet kan förtjäna skydd även om missförhållandena inte kanske 
betecknas som allvarliga.89 Lagrådet skriver att det i remissen framhålls att de arbetstagare 
som slår larm om missförhållanden fullgör en viktig samhällsfunktion och är särskilt 
skyddsvärda samt att det därför är oacceptabelt att de ska riskera att utsättas för repressa-
lier. Men det Lagrådet konstaterat är att som arbetstagare är du naiv om du skulle tro att 
lagändringen som den är utformad nu blir en betydande förstärkning av skyddet mot re-
pressalier.90  
 
Vidare anser Lagrådet att följande uttryck ”allvarliga missförhållanden”, ”jämförliga” och 
”brott med fängelse i straffskalan” inte svarar särskilt väl mot den avsedda innebörden.91 
Ytterligare ett begrepp som enligt Lagrådet väcker frågor är vad som menas med att miss-
förhållandena ska förekomma ”i arbetsgivarens verksamhet”. 
 
Lagrådet förordar att bestämmelserna om att det ska vara tillräckligt att det genom larmet 
framställs konkreta misstankar om allvarliga missförhållanden övervägs vidare. Det finns 
en risk för straffansvar (se 5 kap. 1 och 16 kap. 15§ brottsbalken) för den som påstår att 
någon annan gjort sig skyldig till brott, istället själv riskera straffansvar. Angående para-
graferna 7-11 § tycker Lagrådet till exempel att ordet ”påstående” bör förtydligas. Skillna-
den på rätten till skadestånd om arbetstagaren slagit larm intern eller externt är också enligt 
Lagrådet i behov av att utvecklas.92  
																																																								
87 Prop. 2015/16:128 
88 Prop. 2015/16:128 
89 Lagrådets svar Ett särskilt skydd för arbetstagare. s. 2.  
90 Ibid, s. 2.  
91 Ibid, s. 5.  
92 Ibid, s. 10. 
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Lagrådet lämnar förslaget om lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen utan erin-
ran.93 
 
Även andra motstående intressen måste beaktas 
Kan då en förstärkning av skyddet för arbetstagare som slår larm om missförhållanden 
kunna tänkas få negativa konsekvenser? 
Regeringen är väl medveten om att det finns berättigade intressen som kan komma i kläm 
vid ett förstärkt skydd för visselblåsare. De intressena utgör dock inte skäl till att avstå ut-
formningen av skyddet men de bör beaktas. En utvidgning av arbetstagares skydd skulle 
kunna inskränka arbetsgivarens arbetsledningsrätt och påverka i vilken utsträckning ar-
betsgivaren kan ställa krav på lojalitet från arbetstagarens sida. Offentliggörande av nega-
tiva uppgifter med limiterad sanningshalt kan ge stora negativa effekter på ett företag och 
dess framtid.94 Uppsala universitet och Förvaltningsrätten i Malmö anser att ordet stärkt 
inte bör användas om skyddet. TCO, Svenska Journalistförbundet och Uppsala universitet 
för att bara nämna några av flera av de som ifrågasätter om lagen innebär en förenkling 
eller pekar på att den innehåller många svåra begrepp, är otydlig eller är komplicerad att 
tillämpa, vilket kan leda till osäkerhet om när skyddet inträder.95 
 
TCO är en handbok som är till för att ge den anställda vägledning i hur de ska gå till väga 
vid missförhållanden på arbetsplatsen.96 TCO har lagt fram några förslag som de anser 
skulle ändra förutsättningarna för anställda och skydda eventuella visselblåsare. De före-
slår bland annat att Efterforskning- och repressalieförbudet bör i ett första steg utökas till 
all offentligt finansierad verksamhet, skarpare lagstiftning och kollektivavtal för visstids-
anställda och inhyrda arbetstagare. Inom privat sektor bör enligt TCO ett förhöjt skade-
stånd kunna utdömas då en anställd som utövat sin yttrandefrihet köps ut ur företaget.97  
 
Uppsala Universitet, TCO och bland annat Svenskt Näringsliv menar att rättsläget blir mer 
komplicerat med ytterligare en lag och Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer 
(Idea), Arbetsgivaralliansen och Arbetsgivarföreningen KFO menar att det till och med kan 
finnas risk för dubbelreglering. Dubbelreglering innebär kort att en bestämmelse tillåter en 
sak medan en annan bestämmelse förbjuder den.98 Svenskt Näringsliv bland andra tycker 
inte det är lämpligt med en ordning där arbetstagare och arbetsgivare samtidigt kan bli ska-
deståndsskyldiga mot varandra.99 
 
Lagen skall som sagt inte ses som en självständig rätt att slå larm, utan lagen skall ge ett 
särskilt skydd mot repressalier. En följd av det är att det kan uppkomma motstridiga resul-
tat vid tillämpningen av den nya lagen och annan reglering. Det skulle exempelvis kunna 

																																																								
93 Lagrådets svar Ett särskilt skydd för arbetstagare s. 11.		
94 Lagrådsremiss, Stockholm den 21 januari 2016, s. 15. 
95 Ibid, s. 15-16.  
96 TCO, Rätten att slå larm, s. 6. 
97 Ibid, s. 14.   
98 Lagrådsremiss, Stockholm den 21 januari 2016, s. 19.  
99 Ibid, s. 16-17. 
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handla om skadeståndsskyldighet enligt FHL eller på grund av brott mot en avtalad tyst-
nadsplikt.100 

Prop. 2015/16:128 mot mutor, TI , FAR, Förvaltningsrätten i Malmö, Arbetsmiljöverket 
och Statskontoret bedömer att det finns ett behov av att förstärka skyddet för arbetstagare 
som slår larm, eller meddelar att de är positiva till en förstärkning av skyddet. Försvars-
makten, Svenskt Näringsliv, Idea, Arbetsgivaralliansen, Arbetsgivarföreningen KFO och 
Företagarna menar däremot att befintlig reglering ger ett tillräckligt skydd för arbetstagare 
som slår larm och ifrågasätter därför behovet av ytterligare lagstiftning på området. 101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
100 Prop. 2015/16:128, s. 21.  
101 Prop. 2015/16:128, s. 10.		
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8. Analys 
Missförstånd mellan människor kan tyvärr alltid förekomma, oavsett hur täckande eller 
tydligt formulerad en lag är. Risken för att personer blir felaktigt utpekade som konsekvens 
av en visselblåsning är inte helt omöjlig. Visselblåsning har inte heller som avsikt att bli ett 
internt cirkulerande skvallermedia på arbetsplatsen.  
 
Informationen sprids idag mycket snabbare och bredare än det gjort under de senaste 10-20 
åren tack vare och på grund av de sociala medierna som vi dagligen globalt använder oss 
av. Sociala medier och media är också känt idag för att framställa vissa händelser eller fö-
reteelser ur olika påverkningsbara vinklar. Att vara källkritisk i dagens samhälle är därför 
ett måste. Att larma internt kan förebygga och undvika informationsspridning om sådant 
som kan skada företaget, i och med att arbetsgivaren då skulle kunnat ha gjort någonting åt 
missförhållandet innan det blev allmänt känt.  
 
Eventuella negativa konsekvenser som följer visselblåsning: 
Konflikter kan komma att uppstå mellan Lagen om företagshemligheter och visselblåsning 
på grund av att gränsdragningen för vad som är vad. Konsekvenserna är som känt ofta ne-
gativa för själva visselblåsaren och personen brukar riskera att anses otacksam eller illojal 
mot företaget. Allt för ofta blir följden att den anställdes arbetsförhållande ändrats.102 Allt 
från en omplacering till att kollegorna behandlar den anställde annorlunda.  
 
Det finns en stor risk för att det blir otydligt för den enskilde, och att en arbetstagare skyd-
das av visselblåsarlagen men samtidigt bryter mot Lagen om företagshemligheter. Vem ska 
ha skadestånd, arbetstagaren för repressalier och arbetsgivaren för att arbetstagaren röjt 
företagshemligheter? 
 
Införandet av Lagen om skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållan-
den ge negativa effekter. Det finns en risk att systemet kan komma att försöka utnyttjas och 
missbrukas. En förstärkning av skyddet kan också inskränka arbetsgivarens arbetslednings-
rätt och påverka i vilken utsträckning arbetsgivaren kan ställa krav på lojalitet från arbets-
tagarens sida. Offentliggöranden av negativa uppgifter kan också skada ett företags good-
will. Ytterligare en punkt som kan läggas in under negativa aspekter är där exempelvis 
Sveriges advokatsamfund anser att en ordning där lagen inte ger en arbetstagare rätt att slå 
larm, inte ger en arbetstagare något egentligt skydd. De anser inte heller att konstruktion-
en framgår på ett tydligt sätt.103 Lagrådet utrycker sig tämligen kritiska till lagens utform-
ning och speciellt vissa val av formuleringar som de anser är otydliga och vaga vilket 
nämnts i avsnitt 7. 
 
Positiva effekter av införande av visselblåsningssystem:  
Den information som visselblåsaren upptäckt och slagit larm om kan bemötas av arbetsgi-
varen och förbättras i ett tidigt skede innan problemet eventuellt vuxit och blivit kostsamt 

																																																								
102 TCO, Rätten att slå larm.  
103 Prop. 2015/16:128, s. 17. 
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och omfattande. Med lagstiftningen kommer också som följd att öka uppmärksamheten 
och informationen på och inom företag och verksamheter om hur larm kan och skall ge-
nomföras. Kvalifikationskrav på allvarliga missförhållanden, kan bli problematiskt med 
begreppet ”allvarliga missförhållanden” vilket kommer behövas definieras. Borde larm 
kunna leda till belöning? Riskerna med att införa ett belöningssystem för visselblåsning 
skulle kunna vara stora för utnyttjandet av systemet. De negativa effekterna kan därför an-
ses väga tyngre än de positiva effekterna, där de positiva effekterna till exempel är att 
locka arbetstagare till att slå larm.  
 
Kommer lagstiftat visselblåsarsystem att fungera? 
Vad som visats av Lex Sarah och Lex Maria har utvecklingen åtminstone inte blivit sämre 
och anmälningar görs. Att ha ett utvecklat system för att kunna säga till och larma om nå-
got på arbetsplatsen som sköts fel bland mycket annat, är något som måste finnas för att 
företagen skall lyckas i längden. Av statistiken att avläsa som nämnts tidigare i texten så 
fungerar det med visselblåsarsystem. Åtminstone kan påståendet stödjas av att det inte an-
mälts färre missförhållanden.   
 
Susanne Fransson skriver att lagstiftningen om skydd för visselblåsning som finns i andra 
länder främst tagits fram av två anledningar. Den första för att olyckor, skandaler, eller ex-
empelvis korruption inte får ske igen. Alltså finns lagen för att skydda företags och före-
tagsägarnas intressen och kanske inte specifikt yttrandefriheten. Den andra anledningen är 
för att skydda de mänskliga rättigheterna, däribland just yttrandefriheten, specifikt yttran-
defriheten i arbetslivet.104 
 
Sammanfattande kommentarer 
Vilken omfattning skyddet för anställda som påtalar missförhållande kommer att förändras 
genom den nya lagen? Hur kommer lagen att tillämpas i praktiken, kommer anställda att 
med skydd av lagen våga påtala brister? 
 
Införandet av lagen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missför-
hållanden på arbetsplatsen kommer enligt av den informationen jag tagit del av att spela en 
viktig samhällsfunktion. Skyddsregleringen ska gälla arbetstagare men också exempelvis 
praktikanter, uppdragstagare och andra liknande personkategorier.105 Att vårdtagares eller 
brukares risk för vanvård kan minska, arbetstagare som jobbar i högriskmiljöer känner sig 
tryggare eller andra anställda oavsett bransch skall känna att om något är fel eller görs fel 
så ska det uppdagas utan risken för att drabbas av repressalier. Det finns ett antal rättsregler 
från olika rättsområden som blir tillämpliga för visselblåsare, vilket medverkar till att rätts-
läget sägs vara både svåröverskådligt och komplext.106 Många alltför ofta avstår från att 
larma som nämnt av den anledningen att de är rädda för de repressalier som kan drabba 

																																																								
104 Fransson (2014), s. 154-155. 
105 SOU 2014:31, s. 59. 
106 Ibid, s. 22-23, 51-52. 
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dem107. Rädslan för repressalier som kan fortsätta om det till exempel inte inom företagen 
internt jobbas på att uppmuntra så att företaget ser visselblåsning som en fördel och något 
de kan använda sig positivt av. Visselblåsningen har och läggs ofta över till HR-
avdelningar (Human Resources) eller liknande som jobbar med anställdas funderingar och 
mycket annat. Visselblåsningen är dock något som borde vara ledningens första priorite-
ring då en av de svåraste delarna med att driva ett företag är att veta vad som faktiskt pågår 
ute på företaget. Genom att etablera visselblåsning ute i samhället och få dem som vågar 
larma att inte smutskastas som förrädare så kan visselblåsning på ett företag vara en fördel. 
Med ett fungerande visselblåsarsystem kan problem upptäckas tidigt innan det blir ett allt 
för kostsamt problem för företaget. Arbetsgivarens benägenhet att vidta repressalier och 
bidra till minskad rädsla för repressalier hos arbetstagare som slår larm. Det kan också 
medföra ökade chanser att missförhållanden uppdagas, öppenheten på arbetsplatser ökar 
och att det på sikt kan leda till ett arbetsklimat som värnar och välkomnar att en arbetsta-
gare säger till om eventuella missförhållanden.108 
 
Så vad tror jag om vilken omfattning skyddet för anställda som påtalar missförhållande 
kommer att förändras genom den nya lagen, kommer lagen att tillämpas i praktiken och 
kommer anställda att med skydd av lagen våga påtala brister? Svaret på frågorna skulle 
kunna bli ett ja, om det blir fler rättsfall och om skadeståndsnivån höjs. Att lagstadga vis-
selblåsningsskyddet borde som sagt ge positiva effekter men det kommer att bli arbetsgiva-
rens och de fackliga organisationernas uppgift att informera om den kommande nya lagens 
innehåll och också dess begränsningar.109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
107 Ibid, s. 21. 
108 Prop. 2015/16:128, s. 15. 
109 Expertkommentar av Tommy Iseskog - En ny visselblåsarlag – men vad betyder den 
egentligen?	



	 29	

Källförteckning: 
 
Offentligt tryck 
 
Sveriges Grundlagar 
Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 
 
Propositioner 
Prop. 2015/16:128 Stärkt skydd för arbetstagare s  
 
Statens offentliga utredningar 
SOU 2014:31 Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om 
allvarliga missförhållanden 
 
Europarådet 
Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna 
 
Recommendation CM/Rec(2014)7 of the Committee of Ministers to member States 
on the protection of whistleblowers 
 
 
Litteratur 
 
Enemies of the people: Whistle-blowing and the Sociology of Tragedy (2009). 
 
Fahlbeck, Reinhold: Lagen om skydd för företagshemligheter: en kommentar och 
rättsöversikter, 3 uppl., Stockholm 2013 
 
Fransson, Susanne: Yttrandefrihet och whistleblowing: om gränserna för anställdas 
kritikrätt, 1 uppl., Stockholm 2014 
 
Källström, Kent och Malmberg, Jonas: Anställningsförhållandet: inledning till den 
individuella arbetsrätten, 3 uppl., Uppsala 2013 
 
Larsson, Per: Whistleblowing: förutsättningar och skydd för dem som slår larm om 
korruption och andra oegentligheter, Transparancy International Sverige, Rapport 
no.1, Stockholm 2012 
 
 
 
 
 



	 30	

Rättsfall 
Svensk praxis 
AD 1986 nr 95 
AD 1994 nr 79  
AD 2006 nr 126 
AD 2005 nr 25 
 
Praxis från Europadomstolen 
  
Guja v. Moldova, dom den 12 februari 2008 i mål nr 14277/04. 
 
Heinisch v. Germany, dom den 21 juli 2011 i mål nr 28274/08 
 
Fuentes Bobo v. Spain, dom den 29 februari 2000 i mål nr 39293/98 
 
 
Övrigt material 
 
Rapporter 
Remissyttranden över betänkandet SOU 2014:31 
 
Tidskrifter 
Svensk Juristtidning, Hans Danelius  
Hittas: http://svjt.se/svjt/2008/436 
 
Elektroniska källor 
http://arbetsratt.juridicum.su.se/euarb/11-3/01.asp 25/05/16 
 
https://dub125.mail.live.com/mail/ViewOfficePreview.aspx?messageid=mgoLBlndwi5hG
KQAAhWtc1nA2&folderid=flinbox&attindex=0&cp=-1&attdepth=0&n=17014407  
24/05/16 
 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec%2820
14%297E.pdf  06/06/16 
 
http://www.dagensps.se/artiklar/kronikor/jessicastalhammar/2016/04/28/49780839/index.x
ml  06/06/16 
 
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/ 25/05/16 
 
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/fragor-och-svar/ 
25/05/16 
 
https://data.riksdagen.se/fil/31310235-FB56-4909-A4BD-837EB1F6180C  06/06/16 



	 31	

 
http://klevringsjuridik.se/verdict/arbetsdomstolen-referat-ad-1994-nr-79/  06/06/16 
 
https://www.kpmg.com/PL/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents
/Profile_of_a_Fraudster.pdf	06/06/16 
 
http://www.oecd.org/document/10/0,3343,en_21571361_44258691_44879818_1_1_1_1,0
0.html  06/06/16 
 
http://www.regeringen.se/contentassets/e2926e9dc1e2446d844047c9547ac02e/ett-sarskilt-
skydd-for-arbetstagare-som-slar-larm-om-allvarliga-missforhallanden.pdf  06/06/16 
 
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/larmade-om-problem-omplacerades 06/06/16 
 
http://www.tco.se/globalassets/ratten-att-sla-larm_w.pdf   06/06/16 
 
http://www.transparency-se.org/AretsVisselpipa.htm 06/06/16 
 
https://whistleb.com/svensk-lag-om-starkt-skydd-for-visselblasare-vantas-trada-i-kraft-i-
januari-2017/   06/06/16 
 
 


